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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 
Μαΐου 2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν. 
3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 13850/17-05-22 αιτήματος μίας εργαζόμενης στο Δήμο 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της προσωρινής 
διαταγής της.

Θεωρείται κατεπείγον  διότι η προσωρινή διαταγή θα συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 
23/5/2022 και μέχρι τότε δεν θα έχει πραγματοποιηθεί  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

2. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 13855/17-05-22 αιτήματος δέκα εννιά εργαζομένων στο 
Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της 
προσωρινής διαταγής της.

Θεωρείται κατεπείγον  διότι η προσωρινή διαταγή θα συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 
19/5/2022 και μέχρι τότε δεν θα έχει πραγματοποιηθεί  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής..

3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 8/2022 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: «Λήψη απόφασης 
για τον καθορισμό των ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) από τους ΚΑΠ διάρκειας έως 8 μήνες».

Θεωρείται κατεπείγον διότι έως 26/5/2022 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την 
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ακύρωση της εγκριθείσας ανακοίνωσης και την αποστολή νέας ανακοίνωσης προς έγκριση.

4. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. πρωτ. 13886/17-05-22 αιτήματος πέντε εργαζομένων στο 
Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου περί αποδοχής της 
προσωρινής διαταγής της.

Θεωρείται κατεπείγον  διότι η προσωρινή διαταγή θα συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 
23/5/2022 και μέχρι τότε δεν θα έχει πραγματοποιηθεί  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, διότι τα ανωτέρω 
θέματα  είναι επείγοντα  για τους λόγους που αναφέρονται στο κάθε θέμα.

                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            
      ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ       
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